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UTENOS ,,SAULĖS“ GIMNAZIJOS 

GIMNAZISTO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Utenos ,,Saulės“ gimnazijos gimnazisto uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas nustato 

gimnazisto uniformos įsigijimo, dėvėjimo ir perdavimo (pardavimo) kitiems asmenims tvarką. 

2. Gimnazisto uniformos dėvėjimas yra mokinio pareiga, tai – pagarbos išraiška mokymo 

įstaigai, bendramoksliams, pedagogams. 

 

II. GIMNAZISTO UNIFORMA 

 

3. Uniforma – tai bendruomenės pasirinktas tamsiai mėlynos spalvos, skirtingų modelių 

drabužis, kurį sudaro: 

3.1 . švarkas su emblema; 

3.2 . megztinis su emblema; 

3.3 . tamsiai mėlynos spalvos džemperis su emblema. 

 

III. GIMNAZISTO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS 

 

4. Visi 1 – 4  klasių mokiniai gimnazijoje privalo vilkėti nurodytą uniformą. 

5. Dėvima uniforma privalo būti tvarkinga. 

6. Draudžiama prie uniformos dėvėti sportinę aprangą. 

7. Uniformą būtina dėvėti per pamokas,  gimnazijos šventes, konkursus, viktorinas, kitus 

renginius ir patikras, įskaitas. 

8. Gimnazisto uniformos dėvėti neprivaloma per neformalaus švietimo užsiėmimus, išvykose 

ir ekskursijose, socialinės, sportinės ir kultūrinės, pažintinės veiklos metu jei nenurodoma kitaip. 

9. Gimnazisto uniformos dėvėti neprivaloma penktadieniais. 

 

IV. UNIFORMOS ĮSIGIJIMO IR PERDAVIMO KITIEMS GIMNAZISTAMS SĄLYGOS 

 

10. Gimnazisto uniforma įsigyjama mokinių tėvų (globėjų) lėšomis. 

11. Mokiniai, ketinantys mokytis ,,Saulės“ gimnazijoje privalo įsigyti gimnazisto uniformą iki 

spalio 1 d.  

12. Gimnazistai, išvykstantys į kitas mokyklas ar baigę gimnaziją, gali padovanoti ar parduoti 

gimnazisto uniformą kitiems mokiniams individualia tvarka. 

 

 

 



 

 

 

 

V. GIMNAZISTO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ, UNIFORMOS DĖVĖJIMO 

KONTROLĖ 

 

13. Visi gimnazistai privalo laikytis šios gimnazisto uniformos dėvėjimo tvarkos. 

14. Uniformos dėvėjimą kontroliuoja tėvai, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, socialiniai 

pedagogai, pavaduotojai ugdymui. 

15. Tris kartus per mėnesį vykdomi uniformų dėvėjimo patikrinimai. Jei mokinys, piktybiškai 

vengia nešioti uniformą (užfiksuotas be uniformos per visus tris patikrinimus), tai konstatuojama, 

kad jis pažeidžia Mokymo(si) sutarties 2.4 arba 2.5 punktus (pagal klasių koncentrus) ir yra  

svarstomas Vaiko gerovės komisijoje, jam gali būti skiriama nuobauda, informuojami tėvai.  

16. Mokinius kasdien tvarkingai dėvinčius uniformą klasės auklėtojas skatina žodžiu, pagyrimu, 

reiškia padėkas mokinių tėvams (globėjams). 

17. Mokslo metų pabaigoje pareigingiausia klasė paskatinama gimnazijos administracijos 

padėka. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Šios tvarkos aprašas gali būti keičiamas gimnazijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į 

gimnazijos savivaldos institucijų pasiūlymus. 

 

______________________________ 


